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FFO (fotballfritidsordning) skoleåret 15/16
Moi IL avd fotball ønsker å tilby FFO for skoleåret 15/16. Tilbudet gjelder gutter og jenter 

fra 3.- 7.kl. 
Etter et så lang svært vellykket FFO-år 14/15 ønsker vi å videreføre tilbudet kommende 

skoleår. 

Tilbudet vil være mandag og torsdag fra kl 14.00-16.00

Innhold: 
Kl   14.00-14.45:  Et sunt godt brødmåltid med frukt venter barna etter endt skoledag.

 Aktiviteter og forberedelse til trening.
KL 14.45- 16.00:        Trening på kunstgressbanen eller i NorDan-hallen.

Vi skal ha det gøy og ha mye god aktivitet med fokus på mestring hos den enkelte. Vi vektlegger 
derfor voksne medarbeidere med gode kvalifikasjoner for å gi et best mulig tilbud til barna. 

Forbehold:
• Et forbehold om nok påmeldte barn for å fortsette 
• Vi håper å kunne gi alle som ønsker det plass, men kan ikke garantere dette. Tildeling av 

plasser vil bli gjort av FFO-leder og representant(er) fra fotballstyret. 

Det er mulig å søke om en dag i uka eller to dager i uka. 
VIKTIG: Barn som ønsker å delta to dager i uka vil bli prioritert ved opptak, men vi vil så langt det 
er ledige kapasitet tilby plasser gjeldene for en ukedag. 

Pris: 

Satsene ved oppstart er:
1 dag pr. uke        650.-/mnd
2 dager pr. uke:     1150,-/mnd    

August og juni belastes med halv månedsats. De resterende 9 månedene gjelder ordinær månedsats.

Påmelding: 

E-post- sendes til : moiffo@outlook.com
• Navn på spiller, fødseldato, navn på foresatte og tlf til foresatte. 

BINDENDE PÅMELDING SENDES SNAREST OG SENEST 20. APRIL

Sjekk gjerne vår hjemmeside:      http://moiil.no          fotball         FFO
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Saksgang:

• Etter påmelding, vil det bli sendt bekreftelse på denne er mottatt.

• I begynnelsen av mai vil det bli gitt tilbakemelding om tildeling av plasser.

Gjør dere kjent med vedtektene for FFO.

Vedtektene er tilgjengelige på Moi IL sine hjemmesider, www.moiil.no

FØRSTE  FFO-DAG VIL VÆRE MANDAG 17/8 - 15

Håper på god oppslutning og et spennende, innholdsrikt, lærerikt og 
morsomt FFO-år 15/16

VEL MØTT!
Med vennlig hilsen

Moi IL – fotball

Stian Stenberg
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